
Sterilizált víztárolás
A megmaradt sterilizált 
vizet szorosan lezárt és 
sterilizált üvegtartályban 
24 órán keresztül 
szoba mérsékleten  
vagy 2-3 napig a 

t ben tárol at k

Sterilizált vízkészítés 
Töltsön meg egy 
edényt vízzel amit a 
tápszerkészítésre for 
asználni

orral a fel a vizet  ma d 
forral a további 2 per ig
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2:00 
perc

Alaposan öblítse el 
biztonságos vízben  
Biztonságos víz a sterilizálás 
folyamata tán  
 árosi sapvíz  
  ereskedelmi pala kozott víz 

a szénsavas  desztillált vagy 
ásványvizek kivételével
  endszeresen tesztelt k tvíz

Biztonságos vizet kell használni 
a tápszerkészítmények 
elkészítéséhez és az 
etet eszközök sterilizálásához  
Tegye a misüvegeket és 
a többi etetéshez használt 
kelléket egy tiszta törölköz re a 
szabad leveg re megszáradni
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További informá ióért a tá ékozott döntéshozatalhoz se sem  táplálással kap solatban 
beszél en az egészségügyi szolgáltatóval vagy a közegészségügyi n vérrel  ontos tények 

találhatók az  Taná s oldalán

Szappanos vízzel mosson 
kezet és tisztítsa meg 
a konyhap ltot

Tiszta mosogatóban és forró 
szappanos vízben mossa 
el az összes misüveget  
a mikat  a gy r ket  a 
k pakokat  a lemezeket  
mér poharat  konzervnyitót  
edényeket és a keveréshez 
használt eszközöket  fogókat  

A misüvegek és 
mik bels  és küls  

tisztításához használ on 
tiszta üvegmosó kefét
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A kellékek sterilizálásához 
töltsön fel egy nagy edényt 
addig vízzel amíg az ellepi 
az összes etet kelléket

orral a fel az edényben 
a vizet  ma d további 
2 per ig forral a

A misüvegek és más 
etetési kellékek vízb l 
való kivételére használ on 
sterilizált fogót

Tegye a kellékeket egy 
tiszta törölköz re a szabad 
leveg re megszáradni  

észen állnak a használatra

További informá iók  secse tápszer: it kell t i  - -ik oldal
  ogyan tisztíts k és sterilizál k a misüveget és kellékeit
  ogyan sterilizál k a vizet
  ogyan lehetünk biztosak abban  hogy a használt víz biztonságos

2:00 
perc
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Felkészülés a tápszerkészítésére
TANÁCS
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inaszírozva

(Hungarian)

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2019/08/B43-HU.pdf
https://resources.beststart.org/product/b19e-infant-formula-booklet/

